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Ik heb last van de eikenprocessierups! 
In de komende maanden, van half mei tot half augustus kunt u de eikenproces-
sierups weer aantreffen. Deze rups heeft brandharen, welke jeuk, huiduitslag en 
irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?
Overdag zijn de nesten en de rups het bes-
te te zien, op de stam of takken van een 
eikenboom. In deze nesten groeperen de 
rupsen zich overdag. ‘s Nachts gaan de rup-
sen in als een groep op zoek naar voedsel 
in de boom.
 
Wat moet ik doen als ik een nest vind?
Laat de nesten en rupsen altijd met rust. 

Ook als er geen rupsen in het nest zitten 
kunnen er brandharen aanwezig zijn. Zorg 
bij bezoek aan gebieden waar de eiken-
processierups voorkomt voor goede be-
dekking van de huid en was uw kleren bij 
voorkeur op 60º.
Bij aanraking van de rupsen de huid goed 
spoelen met water en niet krabben of wrij-
ven. Een zachte crème met menthol kan 
verlichting geven. Neem bij ernstige klach-

ten en bij irritatie aan ogen contact op met 
de huisarts.
 
Waar kan ik een melding maken?
Bomen op particuliere grond
De gemeente Montferland bestrijdt geen 
processierups op locaties die niet in eigen-
dom of in beheer van de gemeente zijn.

 Bomen in openbare ruimte
Staat de boom op gemeentegrond, dan 
onderneemt de gemeente actie. U kunt 
een melding doen via de telefoon (Tel: 
0316-291391 en dan nummer 6) of via 
onze website www.montferland.info (ga 
naar ‘Ik wil iets melden’ en klik op ‘Melding 
openbare ruimte’). 

Inzameling oud papier van 5 mei  
verschoven naar 12 mei
Dinsdag 5 mei 2020 is geen oud pa-
pier ingezameld in Didam (inzamelwijk 
Scouting Didam) in verband met de vie-
ring van Bevrijdingsdag. De inzameling 
is verschoven naar dinsdag 12 mei 2020. 

Anders dan u gewend bent vindt de in-
zameling overdag plaats in plaats van in 
de avonduren. Dit vanwege de Corona-
crisis waarbij inzameling niet meer met 
behulp van vrijwilligers plaats heeft.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning
-  De Hangaarts 65 te ’s-Heerenberg, 7041 GN; het door-

breken van een draagmuur (ontvangen 26-04-2020)
-  Didam e.o. 6941; het leggen van middenspanningkabel 

t.b.v. de aansluiting Raedthuys windpark Bijvanck BV 
(ontvangen 29-04-2020)

-  Heuvelstraat te Stokkum, 7039 AE; het oprichten van 
een woning (ontvangen 24-04-2020)

-  Kerkwijk te Didam, 6942; het oprichten van een woning 
(ontvangen 24-04-2020)

-  Rietdreef te Didam, 6942; het aanpassen van de ver-
leende vergunning voor de bouw van 4 villa’s (ontvan-
gen 23-04-2020)

-  St. Jansgildestraat 52 te Beek, 7037 AX; vervangende 
nieuwbouw hotel ‘de Roos’ (ontvangen 29-04-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  de Beuk 17 te Didam, 6941 ZA; het verwijderen van as-

best (verzonden 29-04-2020)
-  de Eik 56 te Didam, 6941 XE; het verwijderen van 2 vloer-

luiken (verzonden 29-04-2020)
-  Onderlangs 4 te Braamt, 7047 CD; het renoveren van het 

dak van de woning (verzonden 29-04-2020)
-  Strobloemstraat 15 te Didam, 6942 VR; het verwijderen 

van asbest (verzonden 29-04-2020)

Buiten behandeling stellen aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Oude Doetinchemseweg te Zeddam, kad. gem. Bergh,  

sectie C nr. 1697, 7038; het bouwen van een schuilgele-
genheid (verzonden 24-04-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

 APV / Bijzondere wetten
Verleende vergunning
Evenement :  Dogsurvival
Datum :  20 september 2020
Locatie :   Markant Outdoorcentrum, 

  Gildeweg 7 Braamt
Verzonden      :  29 april 2020
Rechtsmiddel  :  bezwaar

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

R.M. van Garderen de Plataan 56, 
Didam

28-04-2020

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.



Wijk van de Toekomst
Wij willen in Gelderland van het aardgas af! Een moeilijke, maar geen onmogelij-
ke opdracht. Een wijk verduurzamen en aardgasvrij maken is ingrijpend. Daarom 
werken we samen met bewoners, een wijk- of dorpsraad, de gemeente, de netbe-
heerder of een woningcorporatie stap-voor-stap toe naar deze gezamenlijke stip 
op de horizon.

We maken elkaar enthousiast en zoeken 
naar betaalbare mogelijkheden om samen 
energie te besparen en warmte duurzaam 
op te wekken. En het mooiste is: iedereen 
in een wijk kan daartoe initiatief nemen en 
wij helpen je graag op weg.
Het programma Wijk van de Toekomst  is 
onderdeel van het Gelders Energieakkoord 
en richt zich op één van de hoofdthema’s 
van de energietransitie in de gebouwde 
omgeving: de stapsgewijze afkoppeling 
van het aardgas van de Gelderse wijken 
én de opbouw van een nieuwe basis voor 

warmtevoorziening.
Daarmee maakt een Wijk van de Toekomst 
zich klaar voor de toekomst en wordt een 
wijk een plek waar mensen prettig wonen 
en werken, zowel betaalbaar als veilig en 
aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, 
zonder wateroverlast of hittestress en mét 
duurzaam vervoer.
De Bloemenbuurt in Didam is ook een Wijk 
van de Toekomst en wordt dan ook door de 
wijkvernieuwing toekomst klaar gemaakt 
in samenwerking met de bewoners, Plavei 
en gemeente Montferland. 

‘Kamertemperatuur een graadje lager’
Hij was al wat langer duurzaam aan het pionieren. Door de kamertemperatuur een 
paar graden lager te zetten, verdiende Henk Tomas (74) op jaarbasis maar liefst 
600 euro. “Er liggen veel duurzame kansen, die je wel even moet pakken.”

Henk Tomas woont al ongeveer vijftig jaar 
in de Didamse Bloemenbuurt, waarvan de 
laatste dertig jaar in een koopwoning aan 
de Tulpenstraat. Sinds begin vorig jaar 
maakt Henk Tomas deel uit van de klank-
bordgroep met woningeigenaren, die is in-
gesteld door de gemeente Montferland. De 
klankbordgroep wordt door de gemeente 
geraadpleegd over de plannen in het kader 
van de Bloemenbuurt oftewel de Wijk van 
de Toekomst.  Henk Tomas: “De plannen 
voor de Bloemenbuurt komen in eerste in-
stantie van Plavei en hadden logischerwijs 
vooral betrekking op huurwoningen. Maar 
ook de openbare ruimte wordt meegeno-
men en dan komen wij als woningeigena-
ren natuurlijk ook in beeld. Er wordt in de 
volle breedte gekeken naar groen, maar 
ook naar de mogelijkheden voor een ener-
gietransitie van de hele wijk. Daar geven 
wij onze adviezen over.”

Energietransitie
Henk Tomas interesseert zich in de ener-
gietransitie. “Zonnepanelen zijn voor mijn 
woning moeilijk omdat het huis niet gun-
stig staat en een boom het dak afdekt. 

Maar toen ik mijn verwarming vorig jaar op 
18,5 graden zette, leverde me dat meteen 
besparing op. Ik vind het leuk om te on-
derzoeken wat er nog meer mogelijk is. De 
gemeente bood de mogelijkheid om een 
warmtebeeld van je huis te laten maken. 
Dat heb ik gedaan en wat bleek? Ik had 
‘lekken’ in huis. Mijn ramen hebben wel 
dubbel glas, maar dat dateert uit 1990. 
Dat kan beter.”
Volgens Henk Tomas is de energietransitie 
nuttig: “Dat we van het gas af moeten is 
duidelijk. Maar er komen regelmatig nieu-
we innovaties op de markt, dus je moet 
ook niet te hard van stapel lopen.” 
Al deze gedachten neemt Henk Tomas 
mee in de klankbordgroep. “De gemeente 
luistert echt naar onze adviezen en houdt 
verschillende opties tegen ons aan. Warm-
tepompen, zonnepanelen, ledverlichting. 
Alles komt voorbij. We hebben nu ook een 
enquête gehouden om de mening te pol-
sen van andere woningeigenaren. Daar 
zitten ook oudere mensen bij, die er soms 
toch wat anders tegenaan kijken. Die me-
ning delen we met de gemeente zodat ze 
de juiste beslissingen kunnen nemen.”

Enquête Bloemenbuurt voor 
woningeigenaren 
Tijdens het Paasweekend ontvingen alle 
woningeigenaren een enquête in de brie-
venbus namens de klankbordgroep Wijk 
van de Toekomst Bloemenbuurt. In deze 
klankbordgroep zitten bewoners met 
een eigen woning die mee willen denken 
en helpen om de buurt klaar te maken 
voor de toekomst. Dit met het oog op 
onder andere het aardgasvrij wonen. “We 
willen graag weten hoe mensen hier te-

genaan kijken, welke opties ze nog meer 
zien en welke ondersteunen ze willen 
krijgen”, aldus Peter de Rooij namens de 
klankbordgroep.
Inmiddels zijn er al zo’n 85 enquêtes re-
tour gekomen! Inleveren van de enquê-
tes kan nog t/m 31 mei 2020, dus doe ook 
mee en stuur de ingevulde vragenlijst 
nog anoniem retour met bijgevoegde 
antwoordenveloppe.

Digitale bijeenkomst over isolatie voor 
woningeigenaren Bloemenbuurt 
Op maandagavond 18 mei, om 19.30 uur, organiseert Agem Energieloket een 
online sessie met een presentatie over het isoleren en verduurzamen van de wo-
ningen in de Bloemenbuurt in Didam. Deze digitale bijeenkomst is bedoeld voor 
particuliere woningeigenaren uit de Bloemenbuurt. 

Onafhankelijk energieadviseur Erwin 
Reuterink zal een en ander vertellen over 
het belang van isoleren en de verschillen-
de technieken die er zijn om te isoleren. 
Tijdens de presentatie worden ook de 
belangrijkste uitkomsten van de warm-
te-fotoactie die in februari uitgevoerd is 
getoond. Na afloop van de Energiemarkt 
lieten 14 woningeigenaren  warmtefoto’s 
maken van hun woningen. Omdat de wo-
ningen in de Bloemenbuurt veelal in de-
zelfde periode zijn gebouwd, kunnen ook 
andere bewoners hun voordeel doen met 
de uitkomsten. 

Isolatieactie om energie te besparen
Na de bijeenkomst hoopt het Energieloket 
samen met bewoners een isolatieactie op 
te kunnen starten. Isolatie is belangrijk om 
de energiekosten te verlagen en maakt een 
huis veel comfortabeler. Als meerdere wo-
ningeigenaren samen offertes aanvragen, 
kunnen ze hun huizen goedkoper laten iso-
leren, waardoor de kosten sneller kunnen 
worden terugverdiend. Ook hoeft zo niet 
iedere bewoner het zelf uit te zoeken. Er is 
momenteel rijkssubsidie mogelijk voor iso-

latiemaatregelen, waarbij zo’n 20% van 
de kosten vergoed wordt.

Aanmelden voor de online bijeenkomst
Heeft u interesse in deelname aan de on-
line sessie? Aanmelden kan tot uiterlijk 
maandag 18 mei 12.00 uur door een mail 
te sturen naar anneke.idzinga@agem.nu. 
U ontvangt dan een link, waarmee u deel 
kunt nemen aan de sessie.  

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

Meedenken of meedoen?
Ook meedenken of op een andere manier betrokken worden bij Wijk van de Toe-
komst Bloemenbuurt? Neem contact op met coördinator Charlotte Post door een 
mail te sturen naar c.post@spectrumelan.nl. 

Henk Tomas praat mee in de Klankbordgroep woningeigenaren Wijk van de Toekomst 
Bloemenbuurt.

Hierboven een voorbeeld van hoe een 
warmte-foto van een woning eruit ziet. Hier 
wordt zichtbaar waar de warmte het huis 
“ontsnapt” en waar met maatregelen wat 
aan te doen is om deze verspilling tegen te 
gaan. (bron: AGEM/energieloket)


